
 

Convento de S. Francisco – Rua de São Francisco, nº 63, 5300-050 BRAGANÇA, PORTUGAL 
Telefone: (+351) 273 001 300 - Fax: (+351) 273 001 301 

mail@adbgc.dglab.gov.pt - http://adbgc.dglab.gov.pt 
 

 

Programa de atividades  

Dia 11 a 15 de junho/2018 

No âmbito das Comemorações do Dia internacional dos Arquivos sob o lema Arquivos: 

“Governança, Memória e Herança”, o Arquivo Distrital de Bragança reflete sobre a 

sua importância na sociedade que integra e de que faz parte integrante. Para tal 

apresenta uma reflexão virtual que procura chamar a atenção para aspetos menos 

conhecidos e menos evidentes na atividade do arquivista. 

O Arquivo Distrital de Bragança abre as suas portas à cidade e proporciona a toda a 

comunidade em “11 de junho - Dia Aberto” no qual os cidadãos poderão visitar 

espaços que normalmente lhe estão vedados. Visitas guiadas aos depósitos e espaços 

restritos do Arquivo Distrital de Bragança para a tomada de conhecimento e execução 

das tarefas necessárias à gestão de salvaguarda e divulgação do património Arquivístico 

Inclui também, a atividade “Página em Branco”. E a página lá está...em branco. A 

desafiar-nos para lhe darmos vida, onde cabem todas as ideias, todos os mundos, todos 

os sonhos, todas as viagens, todas as dúvidas, todas as palavras para ela deixar de estar 

em branco… e está a chamar por ti!  

Exposição “Portugal e a Europa: uma História Contada através dos Selos 

Portugueses” da autoria de Isabel Maria Freitas Valente e João Rui Pita, ao longo do 

claustro superior. 

Mostra documental “O último enforcado do distrito de Bragança, José Jorge de 

Figueiredo”, no âmbito das comemorações dos 150 anos da Abolição da Pena de Morte 

em Portugal.  

Ver documento em Destaque (junho)- 

http://adbgc.dglab.gov.pt/2018/06/01/documento-em-destaque-junho-2018/ - 

Documento do ano de 1901 que define a linha de fronteira entre Portugal e Espanha 

e que ainda hoje se mantem atual. 

A participação nos eventos é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória, a qual 

poderá ser feita por telefone (273 001 300) ou por correio eletrónico 

(mail@adbgc.dglab.gov.pt), indicando o nome/instituição e contacto. 
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